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Secretaria General 

 

 

Ref.: CP 2/16 
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 29 de gener de 
2016. 

 
Aprovació de l’acta de 29 de desembre de 2015. 

 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (2015/214) APROVAR definitivament, d’acord amb l’article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat, amb les 
modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Turisme integrada en la Gerència 
d’Ocupació, Empresa i Turisme; RESOLDRE les al·legacions presentades en tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb els informes de valoració de les 
al·legacions; informes tots que consten a l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorporen a 
aquest acord; PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
 

2.- (15PL16380) DONAR conformitat al text refós del Pla de millora urbana per a la reordenació 
volumètrica de la parcel·la núm.1 del Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana Porta 
Firal i del Pla de millora urbana per a la reordenació de les parcel·les núm. 1 i 3 del Projecte de 
reparcel·lació del Pla de millora urbana Porta Firal, d’iniciativa municipal. 

 
Districte de les Corts 

 
3.- (15PL16368) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació del recinte del Reial 
Club de Tennis de Barcelona 1899, promogut pel Reial Club de Tennis Barcelona 1899. 

 
Districte de Sant Martí 

 
4.- (15PL16312) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana per a l’ordenació dels sòls qualificats 13 b 
de la Unitat d’Actuació 2, sector tradicional dels carrers de Tortellà i Pellaires, de la MPGM al 



Front Marítim del Poblenou, promogut per Metrovacesa, SA i Enrique Pérez Aleza, amb les 
modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Planejament; 
RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, 
de conformitat amb l’informe de la direcció esmentada de valoració de les al·legacions; 
informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest 
acord; REQUERIR al promotor que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia 
següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia de 644,64 euros, corresponent 
al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als efectes establerts als 
articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la 
publicació d’aquest acord. 

 
5.- (15PL16323) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de Sancho de Ávila, d’Àlaba, 
d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de Compensació del PMU, amb les 
modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Planejament; 
RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, 
de conformitat amb l’informe de la direcció esmentada de valoració de les al·legacions; 
informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest 
acord; REQUERIR al promotor que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia 
següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia per un import de 32.385,60 
euros, corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als 
efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a 
requisit previ per a la publicació d’aquest acord. 

 

c) Proposicions 
 
 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 

Es fa constar que les proposicions / declaracions de grup que es transcriuen a continuació 
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció de govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 

 
Del grup municipal de CiU: 

 
1.- (M1519/2453) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern de la ciutat a no prendre cap 

decisió ni encarregar cap projecte constructiu per fer les obres del tramvia fins que no s'hagin 
analitzat les conclusions dels estudis previs encarregats. 

 
Del grup municipal de C’s: 

 
2.- (M1519/2391) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Instar el Consorci d’Educació a 

desenvolupar una estratègia de prevenció de la violència de gènere que inclogui el 
reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, la prevenció de l’assetjament escolar per 
raons de gènere als centres educatius, espais d’oci educatiu i espais juvenils. - Instar la 
Generalitat de Catalunya a desenvolupar reglamentàriament les lleis 14/2010 i 11/2014 
aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini el següent exercici pressupostari una 



04/02/2016  

partida amb recursos suficients per tal que es pugui desenvolupar de manera efectiva. – Que 
l’Ajuntament de Barcelona promogui accions per tal de reduir l’assetjament escolar i fer costat a 
menors i joves que pateixen aquest tipus de discriminació per raó de diversitat sexual i de 
gènere, protocol·litzant les accions pertinents sempre que es tingui en compte l’assessorament 
i les aportacions de les diverses entitats referents en aquesta matèria, així com promoure la 
cooperació entre els ens educatius de la ciutat. – Que el Consorci d’Educació de Barcelona 
revisi els protocols existents com el “Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de 
l’assetjament entre iguals” i les eines, posant èmfasi especial als temes d’orientació sexual i 
identitat de gènere, així com que es faci una avaluació del seu funcionament amb la participació 
de tots els agents implicats. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 
3.- (M1519/2449) El Plenari del Consell Municipal acorda: Impulsar un pacte de ciutat de suport a 

les petites i mitjanes empreses i contra la morositat, que inclogui un seguit d’actuacions com les 
que es detallen a continuació: - Garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de 
pagament en totes les contractacions i subcontractacions que es realitzin relacionades amb 
l’Ajuntament. Per això, s’introduirà al Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament 
de Barcelona una clàusula que estableixi l’obligació de l’empresa adjudicatària a presentar, una 
vegada finalitzada l’adjudicació, una relació de factures i comprovants de pagament de les 
empreses subcontractades. Amb l’objectiu de garantir l’efectiu compliment dels terminis de 
pagament, els quals seran verificats pel Consistori. - Adoptar mesures per excloure d’aquests 
processos les empreses que no compleixin els terminis legalment establerts dins el marc legal 
vigent. -L’establiment d’un certificat, conjuntament amb el Col·legi d’Auditors i Censors de 
Comptes de Catalunya i els agents representatius dels afectats, que garanteixi el compliment 
real de les condicions de morositat legalment establertes per part de les empreses 
adjudicatàries. 

 
Del Grup Municipal PSC: 

 

4.- (M1519/2443) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: - 
Reclamar al Govern municipal rapidesa i eficàcia per tirar endavant aquells projectes 
estratègics que estan en fase d’estudi, de participació, de replantejament o que disposen d’un 
calendari imprecís de resolució. - Constatar que aquesta situació entorpeix i perjudica la 
planificació i execució de moltes polítiques, serveis o decisions que afecten el 
desenvolupament social i econòmic de la ciutat i, per tant, les condicions de vida dels veïns i 
veïnes de Barcelona. - Exigir al Govern municipal que garanteixi, com a mínim, que els 
projectes següents s’hauran conclòs en els terminis següents: 
- Abans d’un mes: 

 Aprovació inicial del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics, per a la seva aprovació 
definitiva abans de maig. 

 Concreció de zones i horaris comercials per al 2016. 

 Presentació de les accions per a la implantació d’un salari de referència a Barcelona i a la 
seva àrea metropolitana, amb calendari de propostes. 

 Posada en marxa dels programes “Barcelona zona 0 d’impostos per als nous emprenedors” 
i de subvencions de l’IBI i l’IAE per a les empreses culturals. 

 Abans de dos mesos: 

 Presentació d’un programa de formació i foment de l’ocupació sostenible i definició del 
paper de Barcelona Activa. 

 Aprovació inicial nova Ordenança de terrasses. 



 Calendari d’actuacions urbanístiques detallades a Colònia Castells, Germanetes, Paral·lel, 
Glòries i Vallcarca, ronda de Dalt i Meridiana. 

 Presentació del Pla de seguretat urbana. 

 Abans de tres mesos: 

 Presentació del directori unificat d’ajuts municipal. I presentació de l’estudi de la proposta de 
la renda municipal complementària abans de sis mesos. 

 Presentació del Pla d’educació 0-3, que inclourà el Pla escoles bressol 2016- 2020 i altres 
espais educatius 0-3. 

 Presentació del Pla de relacions internacionals i Pla de cooperació del mandat. 

 Presentació del pla per cobrir les necessitats de places escolars públiques de tots els nivells 
educatius. 

 Accions calendaritzades i previsió de pressupost assignat a cadascuna d'elles del Pla de 
barris. 

 Pla d’ocupació juvenil. 

 Accions calendaritzades i previsió de pressupost assignat a cadascuna d'elles per 
incrementar l'atenció a les persones amb discapacitat. 

 Accions calendaritzades i previsió de pressupost assignat a cadascuna d'elles per 
incrementar la lluita contra la violència vers les dones. 

 Pla de rehabilitació, millora energètica i accessibilitat d’edificis. 

 Presentació de l’estudi i pla sobre establiments emblemàtics. 

 Abans de 4 mesos: 

 Presentació del Pla director de la Guàrdia Urbana. 

 Concreció amb el Govern de l’Estat de les obres de l’estació de Sants i de la Sagrera. 

 Proposta Operador Públic Energètic 

 Presentació del document d'accions calendaritzades i previsió de pressupost del Pla de 

barris. 
 

Del grup municipal del PP: 
 

5.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Constatar la paràlisi 
del Govern i expressar la seva disconformitat amb l’actuació del Govern municipal per la manca 
de respecte democràtic al Consell Plenari, en la presentació dels eixos del Programa d’actuació 
municipal, justament a 24 hores de la celebració de la sessió extraordinària del Plenari sobre el 
debat de l’estat de la ciutat 2015, i de la sessió del plenari ordinari, la qual cosa ha desvirtuat el 
contingut d’aquest debat. 2.- Reclamar al Govern, en vista dels continguts, manca 
d’assignacions pressupostàries i calendari, entre altres deficiències, que presenti en el proper 
consell municipal el document d’eixos del Programa d’actuació municipal (PAM) amb les 
previsions pressupostàries, el calendari i el Projecte de pressupostos 2016. 

 
b) Proposició amb contingut de declaració institucional 

 
Es fa constar que la proposició amb contingut de declaració institucional que es transcriu a 
continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció de govern i no produeix efectes 
jurídics com a acte administratiu resolutori. 

 
Del Grup Municipal Barcelona en Comú: 

 



7 

 

Única.- (M1519/2442) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Expressar la preocupació per la 
severitat i desproporció d’unes penes de tres anys de presó per manifestants que els mateixos 
magistrats —del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional— consideren que no està provat 
que participessin en cap agressió física. 2.- Instar el Ministeri de Justícia del Govern espanyol a 
resoldre favorablement la petició d’indult interessada pels condemnats. I al Govern de 
Catalunya i al Parlament a realitzar totes aquelles accions possibles per tal d'evitar, també, 
l'ingrés a presó esmentat. 3.- Comunicar aquest acord a la nova mesa del Parlament sortint de 
les darreres eleccions autonòmiques a Catalunya. 4.- Posicionar-nos a favor del dret de 
manifestació i expressió com a drets inalienables col·lectius recollits a la Carta de drets 
humans. 

 
 

E) Moció 
 

Única.- PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia al càrrec de la regidora d’aquest Ajuntament 
presentada per la Ima. Sra. Sonia Sierra Infante, i trametre certificació del present acord a la 
Junta Electoral Central a l'efecte d’atribució de la vacant esmentada al candidat que 
correspongui de la llista electoral de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía. 

 
 

F) Declaracions institucionals 
 

1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Sol·licitem al Govern Espanyol, la retirada 
immediata de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, 
així com la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre. Segon.- Sol·licitem un debat consensuat entre totes les forces 
polítiques del Congrés dels Diputats per a l’elaboració d’un nou text que reguli la matèria de 
seguretat ciutadana. Tercer.- Sol·licitem, també, el debat consensuat entre totes les forces 
polítiques per a l’elaboració d’un text just sobre la Llei d’enjudiciament criminal i valorar la 
necessitat de reforma de la Llei 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Quart.- 
Exigim al nou Govern de l’Estat que sorgeixi de les darreres eleccions al Congrés dels Diputats 
la derogació de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana 
en el termini més breu possible. Cinquè.- Traslladar l’acord al Govern espanyol i a tots els 
grups parlamentaris del Congrés de Diputats. 

 

2.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Amb motiu de la mort de l’Alan, el noi 
transsexual que es va treure la vida degut a la transfòbia i l’assetjament escolar que patia a 
causa de la seva identitat de gènere, l’Ajuntament de Barcelona vol expressar el condol al seu 
entorn familiar, afectiu i d’amistats. Segon.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament en la lluita 
contra la LGTBfòbia, així com l’acord d’aquest Plenari del Consell Municipal de desplegar i fer 
complir la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a la ciutat de Barcelona. En 
aquest sentit, l’Ajuntament es personarà com a acusació en aquells casos de LGTBfòbia que es 
produeixin a la ciutat. Reiterar, també, la nostra implicació en la promoció de la igualtat i la lluita 
contra la discriminació, així com la voluntat de seguir treballant des de l’Ajuntament de 
Barcelona a través de les eines que té aquest ens municipal. Tercer.- Instar la Generalitat de 
Catalunya a desplegar en la seva totalitat la Llei 11/2014, així com donar prioritat a l’article 12, 
pel que fa a la obligatorietat de sensibilitzar, formar i prevenir l’assetjament LGTBfòbic, així com 
vetllar per tal que la totalitat de centres educatius siguin espais respectuosos i en què l’alumnat 



i el professorat puguin mostrar, sense cap por de la discriminació, la seva orientació sexual o 
identitat de gènere, creant també models positius de convivència i respecte en la comunitat 
educativa. Quart.- Instar les institucions corresponents a l’impuls d’una llei per la identitat de 
gènere, amb l’objectiu de facilitar i agilitzar els procediments de canvi de nom i sexe en els 
documents i certificats oficials, d’abolir els tractaments mèdics obligatoris i el diagnòstic de salut 
mental —disfòria de gènere— com a requisit per al reconeixement de la identitat de gènere. 
Així com reconèixer el dret de les persones menors d’edat a la identitat sexual 
autodeterminada. 

 
3.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona manifesta: • El nostre rebuig 

incondicional a qualsevol forma de violència i intolerància, i de manera especial a la que es 
dirigeix contra col·lectius especialment vulnerables, entre els quals els infants i adolescents. • El 
nostre compromís perquè tots els nens i nenes de la ciutat visquin i creixin en entorns familiars, 
escolars, comunitaris i digitals marcats pel bon tracte i lliures de qualsevol forma de violència i 
discriminació. • La necessitat i obligació legal, també, de l’Administració local d’avançar a fer 
efectiu el dret dels infants a ser protegits contra tota forma de violència i, tal com preveu l’article 
19 de la Convenció sobre els drets de l’infant, “prendre totes les mesures legislatives, 
administratives, socials i educatives apropiades per protegir l’infant contra totes les formes de 
violència física o mental, lesions, abusos, abandonament o tracte negligent, maltractament o 
explotació, inclosos els abusos sexuals, físics o mentals, mentre està sota la tutela dels seus 
pares, tutors legals o de qualsevol altra persona que en tingui la tutela. Aquestes mesures 
protectores, si cal, han d’incloure procediments efectius per a l’establiment de programes 
socials, amb la finalitat de donar el suport necessari a l’infant i als qui en tenen la tutela, i també 
per a altres maneres de prevenir, detectar, informar, derivar, investigar, tractar i seguir els 
casos de maltractaments descrits més amunt, a més de les actuacions judicials, si fossin 
necessàries”. • La necessitat de seguir prioritzant les mesures educatives, preventives i de 
sensibilització que fomentin una educació basada en els valors del diàleg, el respecte i la 
tolerància cap a la diversitat. Incrementar els esforços de detecció i atenció en tots els àmbits, 
entre altres, amb formació a professionals. • El nostre compromís de caminar cap al compliment 
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) aprovats per les Nacions Unides i, de 
manera especial, a assolir aquelles metes relacionades amb la fi de la violència infantil: "Posar 
fi al maltractament, l'explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de violència contra els 
infants" (meta 16.2); i "oferir entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per 
a tothom" (4.8). • Amb aquesta finalitat, des de l'Ajuntament manifestem la nostra voluntat de 
promoure una aliança local per eradicar totes les formes de violència contra la infància que 
integri tots els actors implicats, incloent-hi nens i nenes, nois i noies, famílies, comunitat 
educativa, organitzacions del tercer sector, mitjans de comunicació i professionals de serveis 
socials i de salut que treballen amb infants i adolescents. • Així mateix, donem suport a les 
polítiques d’abast català, espanyol, europeu i internacional que incideixin en el respecte als 
drets dels infants, i manifestem la nostra ferma voluntat de contribuir, des de l'àmbit local, a 
l'èxit d'iniciatives globals que vagin en aquesta línia, com poden ser la Global Partnership to 
End Violence Against Children, la Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children o 
altres que treballin en el mateix sentit. 

 
 

EL SECRETARI GENERAL, 
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Jordi Cases i Pallarès 


